2016. évi adóváltozások

Személyi jövedelemadó
Az szja-kulcs 16 %-ról 15 %-ra csökken, így egy kicsit kevesebb szja-t kell fizetni.
A 2015. decemberi munkabért 2016.01.08-ig (!!!) ki kell fizetni ahhoz, hogy a 2015. évi
jövedelembe beleszámítson, mivel 01.10. vasárnapra esik. Nagyon fontos, hogy eddig a napig
mindenki megkapja a neki járó decemberi bért. (Persze előbb lehet fizetni, csak később nem.)
Kérem, erre nagyon figyeljetek!
A családi kedvezmény a 2 gyerekesek esetében nő. Így 2016-ban 1 eltartott esetében 10.000,- Fttal, 2 eltartott esetében eltartottanként 12.500,- Ft-tal, 3 és több eltartott esetében gyerekenként
33.000,- Ft-tal kevesebb adót, járulékot kell fizetni. 2016. november 30-ig minden 25 év alatti,
akinek még nincs adóazonosító jele, megkapja ezt, így 2017-ben a családi kedvezmény már csak a
gyerekek adóazonosító jelének megadásával vehető igénybe.
2016-ban már csak úgy tudunk biztosítottat bejelenteni, ha meg van a végzettségét igazoló
bizonyítvány, mivel annak számát is be kell írni a biztosított bejelentési nyomtatványára (minimum
1, maximum 4 végzettséget lehet beírni). Akinek nincs szakképesítése, annak az általános iskolai
bizonyítvány számát kell majd közölni. Ezért kérem, hogy 2016. január 1-je után felvett
munkavállalóknak a felvételi adatlapon kívül a beszkennelt bizonyítványait is legyetek szívesek
megküldeni. A bejelentést továbbra is a munka megkezdése előtt be kell jelenteni, ezért érdemes
esetleg már az állásinterjúra bekérni a bizonyítványok másolatát, hogy felvételkor már meglegyen
és időben meg lehessen tenni a bejelentést.
Változik a cafeteria: A béren kívüli juttatásoknál az szja-kulcs csökkenése miatt 34,51 % lett az
adóteher. A béren kívüli juttatások keretösszege továbbra is csak 200.000,- Ft/fő/év, melyet év
közben be- és kilépésnél arányosítani kell. Ha ezt a keretet túllépjük, akkor az már egyes
meghatározott juttatásnak minősül és 49,98 % adót kell rá fizetni. A „klasszikus” béren kívüli
juttatások és mértékük a következő:
- Üdülési szolgáltatás: max. 111.000,- Ft/fő/hó.
- Munkahelyi étkezés: max. 12.500,- Ft/fő/hó.
- Erzsébet-utalvány: max. 8.000,- Ft/fő/hó.
- Iskolakezdési támogatás: max. 33.300,- Ft/év/gyermek.
- Helyi utazási bérlet.
- Iskolarendszerű képzési költség: max. 277.500,- Ft/fő/év.
- Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett hozzájárulás: max. 55.500,- Ft/fő/hó.
- Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett hozzájárulás: max. 33.300,- Ft/fő/hó.
- Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe fizetett hozzájárulás: max. 55.500,- Ft/fő/hó.
E felett további 250.000,- Ft/fő/év összegig (tehát összesen évi max. 450.000,- Ft-ig, melyet
rekreációs keretösszegnek neveznek) a SZÉP-kártyára is utalhatunk: szálláshelyre 225.000,Ft/fő/év, vendéglátásra 150.000,- Ft/fő/év, szabadidő alszámlára 75.000,- Ft/fő/év összeget 34,51 %os adóteherrel.
Az egyes meghatározott juttatásnál (melynek adóterhe 49,98 %) is csak az összeghatár változott:
- Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés, egyéb szolgáltatás.
- Telefonszolgáltatás magáncélú használata: bruttó telefonköltség 20 %-a (ha nincs
továbbszámlázva a dolgozó felé).
- Adóköteles biztosítási díj.
- Munkavállalónak, szakmai gyakorlaton lévő hallgatónak, saját nyugdíjasnak és ezek közeli
hozzátartozóinak azonos feltételekkel és módon, ingyenesen vagy kedvezményesen átadott
termék, nyújtott szolgáltatás.
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- A reprezentáció és az üzleti ajándék.
- Csekély értékű ajándék: évente 3 alkalommal max. 11.100,- Ft/fő/alkalom.
- „Szóróajándék”, melynél nem tudjuk, konkrétan ki kapta (max. 27.750,- Ft/db).
- Béren kívüli juttatás keretösszegét meghaladó rész.

Társasági adó
Változik a sporttámogatás (igazából már 2015. december 17-től). Innentől kezdve ahhoz, hogy a
társasági adókedvezményt igénybe lehessen venni, kell egy előzetes szándéknyilatkozatot adni a
sportszervezet felé arról, hogy támogatni akarjuk. Nagyon fontos minden lépésre figyelni, mivel ha
csak egyet is elrontunk, már ugrott is az adókedvezmény. Továbbra is kétféleképpen adhatunk
támogatást. Egyrészt úgy, hogy mi utaljuk át az összeget (itt a NAV-hoz történő bejelentés
határideje 8 napról 30 napra nő). Másrészt a NAV felé is be lehet jelenteni a RENDNYIL
nyomtatványon vagy az adófeltöltés bevallásakor, ha támogatást akarunk adni. Persze ekkor is kell
a szándéknyilatkozat és a sportszövetség igazolása, melyet be is kell nyújtani a NAV felé, de ekkor
a NAV intézi el az átutalást a befizetett társasági adóelőlegünkből.
Éves viszonylatban a fizetendő társasági adó 80 %-át adhatjuk sportszervezetnek, ha a NAV felé
nyilatkozunk és 70 %-át, ha mi utaljuk a támogatást. Ezen kívül adójóváírást is kapunk, mely
adómentes bevétel: NAV felé nyilatkozva ez 7,5 %, az éves bevallásban igénybe véve pedig 2,5 %.
Bevezették a növekedési adóhitelt. Ha az előző évi adózás előtti eredményünk abszolút értékét
sikerül megötszöröznünk, akkor az adót nem a tárgyévben, hanem a rá következő 2 évben lehet
befizetni (de ez csak a már legalább 3 éve működő cégekre vonatkozik). Például ha a 20 E Ft-os
nyereséget sikerül 100 E Ft-ra emelni, akkor jár a növekedési adóhitel. Ha viszont az egyik évben
25 E Ft veszteségünk van, akkor a következő évben 125 E Ft nyereséget kell produkálnunk a
halasztott adófizetéshez.

Általános forgalmi adó
Erről már írtam korábban is egy másik összefoglalót.
Mindenkit érint az időszakos ügyletek számlázásának változása (régen ezt folyamatos
szolgáltatásnak, határozott idejű elszámolásnak neveztük és a teljesítés időpontja a fizetési határidő
volt). Az egyszerűsítés jegyében sikerült nagyon megbonyolítani ennek számlázását. Nagyon nagy
odafigyelést igényel, ezért kérem, alaposan tanulmányozzátok át, hogy mely lehetőségek
vonatkozhatnak rátok. Figyeljetek a befogadott számlák helyességére is azok átvételekor!
Javaslom, hogy használjátok a korábban megküldött teljesítési dátum kalkulátort!!!!!
Időszakos ügyletként kell számlázni például a bérleti díjat, a rezsit, valamint azt is, ha a
megrendelőnkkel abban állapodtunk meg, hogy egy bizonyos időszakot egyszerre számlázunk le
(és nem kötöttünk külön megállapodást gyűjtőszámla kiállítására). Fontos, hogy ezeken a
számlákon ne csak az áfatörvény szerinti teljesítési időpont legyen rajta, hanem a tényleges
teljesítési időszak is. Például ha a 2016. januári bérleti díjat számlázzuk ki, akkor azon feltétlenül
legyen rajta az is, hogy a „tényleges teljesítés időszaka: 2016.01.01-2016.01.31.”
A következőkben felsorolt szabályokat akkor kell alkalmazni, ha minden dátum 2016-ra esik
(tehát nem csak a számla kelte és a fizetési határidő, de az elszámolt időszak is).
Kapcsolódó fogalmak:
Tényleges teljesítési időpont: az elszámolt időszak utolsó napja (pl. a 03. havi szolgáltatás
esetében 03.31. a tényleges teljesítési időpont; ha 03. és 04. hónapot egyben számlázzuk,
akkor a tényleges teljesítési időpont 04.30.)
Elszámolt időszak: az az időszak, amit leszámlázunk (pl. a 03 havi szolgáltatás esetében 03.0103.31.; ha a 03. és 04. hónapot egyben számlázzuk, akkor ez 03.01-04.30.)
Számla kibocsátásának időpontja: a számla kelte.
Fizetési határidő: amikorra a számlát ki kell egyenlíteni.
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Teljesítés időpontja: az áfatörvény szerinti teljesítési időpont, amikor az áfát el kell számolni.
Tehát a verziók (melyek idővonalon való ábrázolása a 10. oldalon található):
1. A számla kelte és a fizetési határidő is az elszámolt időszak előtt van. Ekkor a számla kelte
lesz a teljesítés időpontja. Például a 03. havi szolgáltatás számláját 02.15-én állítjuk ki 02.28-i
fizetési határidővel. (Teljesítés időpontja: 02.15.)
2. A számla kelte az elszámolt időszak előtti, a fizetési határidő az elszámolt időszakon belül
van. Ekkor a számla kelte lesz a teljesítés időpontja. Például a 03. havi szolgáltatás számláját
02.15-én állítjuk ki 03.10-i fizetési határidővel. (Teljesítés időpontja: 02.15.)
3. A számla kelte az elszámolt időszak előtti, a fizetési határidő az elszámolt időszak utáni, de
60 napon belül van az elszámolt időszak utolsó napjához képest. Ekkor a számla fizetési
határideje lesz a teljesítés időpontja. Például a 03. havi szolgáltatás számláját 02.15-én állítjuk ki
04.15-i fizetési határidővel. (Teljesítés időpontja: 04.15.)
4. A számla kelte és a fizetési határidő is az elszámolt időszakon belül van. Ekkor a számla kelte
lesz a teljesítés időpontja. Például a 03. havi szolgáltatás számláját 03.15-én állítjuk ki 03.30-i
fizetési határidővel. (Teljesítés időpontja: 03.15.)
5. A számla kelte az elszámolt időszakon belül van, a fizetési határidő pedig az elszámolt
időszak utolsó napja. Ekkor a fizetési határidő lesz a teljesítés időpontja. Például a 03. havi
szolgáltatás számláját 03.15-én állítjuk ki 03.31-i fizetési határidővel. (Teljesítés időpontja:
03.31.)
6. A számla kelte az elszámolt időszakon belül van, a fizetési határidő az elszámolt időszak
utáni, de 60 napon belül van az elszámolt időszak utolsó napjához képest. Ekkor a fizetési
határidő lesz a teljesítés időpontja. Például a 03. havi szolgáltatás számláját 03.15-én állítjuk ki
04.15-i fizetési határidővel. (Teljesítés időpontja: 04.15.)
7. A számla kelte az elszámolt időszakon belül van, a fizetési határidő pedig az elszámolt
időszak előtti. Ekkor a számla kelte lesz a teljesítés időpontja. Például a 03. havi szolgáltatás
számláját 03.15-én állítjuk ki 02.28-i fizetési határidővel. (Teljesítés időpontja: 03.15.)
8. A számla kelte és a fizetési határidő is az elszámolt időszak utáni, de 60 napon belül van.
Ekkor a fizetési határidő lesz a teljesítés időpontja. Például a 03. havi szolgáltatás számláját
04.15-én állítjuk ki 05.02-i fizetési határidővel. (Teljesítés időpontja: 05.02.)
9. A számla kelte az elszámolt időszak utáni, a fizetési határidő az elszámolt időszak utolsó
napjától számított 60. nap utánra esik. Ekkor a teljesítés időpontja az elszámolt időszak utolsó
napjától számított 60. nap. Például a 03. havi szolgáltatás számláját 04.15-én állítjuk 06.15-i
fizetési határidővel. (Teljesítés időpontja: 05.30.)
10. A számla kelte az elszámolt időszak utáni, a fizetési határidő az elszámolt időszakon belül
van. Ekkor a teljesítés időpontja az elszámolt időszak utolsó napja lesz. Pl. a 03. havi szolgáltatás számláját 04.15-én állítjuk ki 03.20-i fizetési határidővel. (Teljesítés időpontja: 03.31.)
5 %-os áfakulcs alá került az összes sertés tőkehús (eddig csak az egész- és a félsertés tartozott ide),
valamint az új lakóingatlanok közül a 150 m2 alatti területű társasházi lakás és a 300 m2 alatti
hasznos alapterületű lakóház. (Új lakóingatlannak számít az, aminek a használatba vétele még nem
történt meg, vagy a használatba vételi engedélytől számítva még nem telt el 2 év.) 5 %-os áfakulcs
alá tartozik még például az élő szarvasmarha, a szarvasmarha húsa, de csak egészben, félben vagy
negyedben (a kisebb darabok 27 %-os kulcs alá tartoznak).
A számlázó programoknak 2016.01.01-től adatexportra alkalmasnak kell lenniük, emiatt azokat
módosítaniuk kell a programozóknak. Amennyiben erre a NAV adatexportra nem lesz képes a
program, akkor azt nem szabad használni. Ezt az adatszolgáltatást nem kell sehova se küldeni, de
egy esetleges adóellenőrzésnél az ellenőrök rendelkezésére kell bocsátani. Ha ezt nem tudjuk
megtenni, úgy súlyos bírságra számíthatunk. Ezért mindenki keresse meg a számlázó programját
készítő fejlesztőket és tudakolja meg, hogy az ő programja képes lesz-e erre (ekkor frissíteni kell a
programot). Ha nem lesz képes, akkor venni kell másik programot vagy át kell térni kézi
számlázásra. Mivel a számlázó programban bekövetkezett változást be kell jelenteni a NAV felé,
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így nagyon fontos, hogy arról nekem is tudnom kell, ezért ne felejts el engem is értesíteni róla, ha
már nem használod a programot, vagy másikat veszel!
Még egy kis számlázási ismétlés: nagyon fontos, hogy a különleges számlázásoknál az alábbi
szövegek legyenek rajta a számlán (ezek nélkül a számla helytelenül lesz kiállítva):
- „PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS” - a pénzforgalmi elszámolást választóknál.
- „KISADÓZÓ” - a KATA-soknál.
- „ÖNSZÁMLÁZÁS” - ha más helyett és nevében állítjuk ki a számlát.
- „FORDÍTOTT ADÓZÁS” - ha fordított áfás számlát állítunk ki.
- „KÜLÖNBÖZET SZERINTI SZABÁLYOZÁS – HASZNÁLT CIKKEK” - ha használt cikket
adunk el.
- A vevő adószáma, ha
- fordított áfás számlát állítunk ki, vagy
- a számla áfatartalma eléri az 1 millió Ft-ot, vagy
- külföldi, EU-s vevőnek állítunk ki számlát.

Számviteli törvény
2016-tól megszűnik a rendkívüli bevétel, a rendkívüli ráfordítás, és a mérleg szerinti eredmény. A
rendkívüli tételeket átsoroljuk az egyéb és a pénzügyi tételek közé. A mérleg szerinti eredmény
azért szűnik meg, mert a jövőben már nem kell az osztalékot szerepeltetni az
eredménykimutatásban, így a mérleg szerinti eredmény is okafogyottá vált. Eddig az osztalékot
annak az évnek a beszámolójában kellett szerepeltetni, amellyel kapcsolatban azt jóváhagyták.
Ezentúl az osztalék elfogadásának évében fog a beszámolóba bekerülni, az elfogadás napjával. Az
eredménykimutatás utolsó sora ezután az „adózott eredmény” lesz.
Egyszerűsített éves beszámolót készíthet az a vállalkozás, melyeknél az alábbi 3 mutatóérték
közül 2 nem haladja meg a következő határértékeket:
- mérlegfőösszeg az 1.200.000 E Ft-ot,
- éves nettó árbevétel a 2.400.000 E Ft-ot,
- átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.
Nem kell könyvvizsgáló azokhoz a cégekhez, ahol az alábbi két feltétel teljesül:
- éves nettó árbevétele nem haladja meg a 300.000 E Ft-ot és
- az átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladja meg az 50 főt.

Élelmiszerlánc-felügyeleti díj
2015. december 27-től egész évre visszamenőleg módosították az ezzel kapcsolatos törvényt. Eddig
az 500 millió Ft alatti bevételűeknek nem kellett fizetni. Mostantól viszont a következő
tevékenységet végzőnek már 2015-re is fizetnie kell:
- állattartónak,
- élelmiszer-, takarmány-termelési célból növényt, vetőmagot termesztőnek, eladónak,
- élelmiszert, takarmányt termelőnek, feldolgozónak, forgalmazónak,
- állatgyógyászati készítményt, terméket, műtrágyát előállítónak, eladónak,
- állati eredetű melléktermék kezelését, felhasználását, feldolgozását, szállítását végzőnek,
eladónak,
- élő állatot szállítónak, ezen járműveket mosónak, fertőtlenítőnek, állatrakodót, kereskedői
telepet, állatvásárt üzemeltetőnek,
- szaporítóanyagot előállítónak, tárolónak,
- laboratóriumoknak,
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- állat jelölésére szolgáló eszközt forgalomba hozónak.
A felügyeleti díj az ebből származó árbevétel 0,1 %-a.
Választható átalány is (mikrovállalkozás és kistermelő esetében ez 20 E Ft/év, kisvállalkozásnál
pedig 700 E Ft/év). Ez azt jelenti, hogy mikrovállalkozó és kistermelő esetében 20 millió Ft bevétel,
kisvállalkozás esetében 700 millió Ft bevétel felett éri meg átalányt fizetni.

Helyi adó
A külföldön megfizetett útdíj 7,5 %-a is levonható az iparűzési adóból, nem csak a belföldi
úthasználati díjé (persze csak a 3,5 tonnát meghaladó tehergépjárművek esetében).
Ezentúl nem kell az iparűzési adóról bevallást benyújtani annak, akit nem terhel adófizetési
kötelezettség.
Ha a KATA alany tételes adót akar fizetni (vagyis bevételtől függetlenül 2,5 millió Ft adóalap után),
akkor azt a KATA alannyá válástól számított 45 napon belül, illetve – ha már adóalany – február 15ig jelentheti be.
Ezután az ügyfélkapun keresztül, a NAV által kiadott nyomtatványon is be lehet adni az iparűzési
adóbevallást, így nem kell a papír alapú bevallások aláírása miatt szaladgálni.
Nem kell regisztrációs adót, gépjárműadót és cégautóadót fizetni a környezetkímélő (elektromos,
hibrid elektromos, hidrogéncellás) gépkocsik után.

Illeték
Illetékmentes lett az erkölcsi bizonyítvány, a vállalkozói igazolvány, az üzlet működési engedélye,
a személyi igazolvány, a lakcímkártya, a névváltoztatás, az ellopott okmányok pótlása, a
mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, az oktatási igazolvány, a mezőgazdasági és erdészeti
gépkezelői jogosítvány, az első gépjárművezetői engedély, a 160 m2 -nél kisebb családi ház építési
engedélye, valamennyi adóhatósági igazolás, a megbízható adózó részletfizetési kérelme. Nem kell
illetéket fizetni a cégkivonatért, cégmásolatért, ha azt a cég tagja vagy képviselője kéri.
Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az autóbusz, nyergesvontató, tehergépjármű és
pótkocsi, ha gazdálkodó szervezet veszi meg (eddig max. 90 E Ft volt ezekre az illeték).

Adózás rendje
A NAV minden negyedévben minősíti a cégjegyzékbe bejegyzett adózókat (az egyéni vállalkozókat
sajnos nem). Az elsőről (2016. I. negyedév) értesítést is fognak küldeni, a későbbiekben pedig az
ügyfélkapun keresztül lesz lekérdezhető. Remélem, mindenkinek azt fogják írni, hogy „megbízható
adózó”, mert ebben az esetben egy vizsgálat nála max. 180 napig tarthat; mulasztás esetén először
felszólítják ahelyett, hogy megbírságolnák; ha valami miatt mégis bírságot kap, az a rendesen
kiszabhatónak max. 50 %-a lesz; automatikusan megilleti 12 havi részletfizetés 10-500 E Ft közötti
tartozására; a visszaigényelt áfát 2017.01.01-től 45 napon belül, 2018.01.01-től 30 napon belül
megkapja (a jellemző 75 nap kiutalási határidő helyett).
Megbízható adózó az lehet, aki
- legalább 3 éve folyamatosan működik,
- 6 éven belül maximum a tárgyévre befizetendő adók 3 %-ának megfelelő összegű
adókülönbözetet állapítottak meg neki,
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- 6 éven belül nem indult ellene végrehajtási, csőd-, felszámolási és kényszertörlési eljárás, és nem
függesztették fel vagy törölték az adószámát,
- 500 E Ft-nál kevesebb a nettó adótartozása,
- 3 éven belül max. a tárgyévre befizetendő adói 1 %-ának megfelelő összegű bírságot szabtak ki rá,
- az elmúlt 6 évben nem állt fokozott adóhatósági ellenőrzés alatt,
- nem minősül kockázatos adózónak.
Kockázatos adózónak minősül az, aki
- szerepel a nagy összegű adóhiánnyal vagy adótartozással rendelkező adózók listáján, vagy
- szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók listáján, vagy
- egy éven belül ismételten üzletlezárás szankciót alkalmaztak vele szemben.
Ők az áfát minden esetben a 75. napon kapják meg, hosszabb vizsgálatokra (+ 60 nap)
számíthatnak, a késedelmi pótlék a jegybanki alapkamat ötszöröse (többieknek kétszerese), és a
bírság a kiszabható összeg minimum 50 %-a, maximum 150 %-a.
Aki egyik körbe sem tartozik (normál adózó), az marad a már megszokott szabályok hatálya alatt,
sem előnye, sem hátránya nem lesz.
Ha valaki kéri a köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA) való szerepeltetését, akkor a
kérelem benyújtása hónapjának utolsó napján nem lehet tartozása.
Ezentúl a NAV folyószámláján láthatjuk a kiszabott vámot, importáfát, regisztrációs adót is.
Ha a magánszemély vagy az egyéni vállalkozó elfelejt egy bejelentést, bevallást, adatszolgáltatást
beadni, akkor először a NAV felhívja erre a figyelmét, nem bírságolhatja meg azonnal. Ez nem
vonatkozik az EKAER és a foglalkoztatottak bejelentésére. Ennek elmulasztása esetén azonnal
kiszabhatják a mulasztási bírságot.
Az 1.000,- Ft alatti adót nem kell megfizetni és nem is lehet visszaigényelni (ez a határ eddig 100,Ft volt).

Foglalkoztatás adói, járulékok
Az egészségügyi szolgáltatási járulék – melyet a nyugdíj mellett vállalkozók és az egyéb
biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezők fizetnek - mértéke 7.050,- Ft/hó (235,- Ft/nap) összegre
emelkedett.

A minimálbér összege 111.000,- Ft/hó, illetve 639,- Ft/óra. (Ezt a szakképzettséget nem igénylő
munkakört betöltők – a 9-es FEOR szám alá tartozók – kaphatják.) Egyszerűsített foglalkoztatás
keretében alkalmazottak (alkalmi munkavállalók) esetében ez az összeg 4.344,- Ft/nap, illetve 544,Ft/óra.
Minden más dolgozónak legalább a garantált bérminimumot meg kell kapnia, mely 129.000,Ft/hó, illetve 742,- Ft/óra. Alkalmi munkavállalóknál ez 5.168,- Ft/nap, illetve 645,- Ft/óra.
Az alkalmi munkavállalók mentesített keretösszege (vagyis az a napi jövedelem, ameddig nem
kell szja-t fizetniük) 5.110,- Ft/nap összegre emelkedett. A részükre kifizetett bér 10.220,- Ft/nap
összegig számolható el költségként. Ugyanakkor ha garantált bérminimumos munkakörben
dolgozik az alkalmi munkavállaló, akkor a mentesített keretösszeg a garantált bérminimum, vagyis
5.940,- Ft/nap. A költségként elismert összeg azonban ebben az esetben is 10.220,- Ft/nap.

Fizetendő összegek garantált bérminimum esetén
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Megnevezés

Vállalkozói kivét esetén
Alap

Munkabérnél

Összeg

Alap

Összeg

Szja 15 %

129.000,- Ft

19.350,- Ft

129.000,- Ft

19.350,- Ft

Nyugdíjjárulék 10 %

129.000,- Ft

12.900,- Ft

129.000,- Ft

12.900,- Ft

Eg.b.+m.e.p. 8,5 %

193.500,- Ft

16.448,- Ft

129.000,- Ft

10.965,- Ft

Nettó jövedelem:
Szoc.hj.adó 27 %
Szakk.hj. 1,5 %

80.302,- Ft

85.785,- Ft

145.125,- Ft

39.184,- Ft

129.000,- Ft

34.830,- Ft

Csak társas vállalkozó!

2.177,- Ft

129.000,- Ft

1.935,- Ft

NAV-nak utalandó összesen (egyéni vállalkozó):

87.882,- Ft

79.980,- Ft

NAV-nak utalandó összesen (társas vállalkozó):

90.059,- Ft

79.980,- Ft

A járulékfizetési kötelezettség garantált bérminimummal számolva egyéni vállalkozónál 3.549,- Ft-tal,
társas vállalkozónál 3.667,- Ft-tal, munkavállalóknál pedig 3.120,- Ft-tal emelkedik havonta 2015-höz
képest.
Röviden, tömören ezek a legfontosabb változások 2016-ra. Ha bármivel kapcsolatban kérdés
merül fel, kérem felém jelezni!
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Segédlet időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának meghatározásához

Elszámolási időszak utolsó napja
FORDULÓNAP
SZÁMLA KELTE
fordulónap előtti

SZÁMLA KELTE
fordulónap utáni

ha a fizetési
határidő
fordulónap előtti

ha a fizetési
határidő
fordulónap utáni

ha a fizetési határidő
fordulónapot követő
60 napon belüli

ha a fizetési határidő
fordulónapot követő
60 napon túli

áfa teljesítési
időpontja =
számla kelte

áfa teljesítési
időpontja =
fizetési határidő

áfa teljesítési
időpontja =
fizetési határidő

áfa teljesítési
időpontja =
fordulónapot követő
60. nap

Két esetben van, hogy az elszámolt időszak utolsó napja (fordulónap) az áfa teljesítési időpontja:
- ha a számla kelte a fordulónap utáni, de a fizetési határidő a fordulónap előtti;
- ha a fizetési határidő a fordulónappal egy napra esik.
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A tájékoztató 3. oldalán leírt verziók idővonalon ábrázolva

Jelölések az időegyenesen:

SZK = Számla kibocsátásának időpontja (számla kelte)
Fiz.h. = Fizetési határidő
Áfa = Áfatörvény szerinti teljesítési időpont

1.

SZK

Áfa

2.

időszak eleje

időszak vége

időszak végétől
számított 60. nap

időszak vége

időszak végétől
számított 60. nap

Fiz.h.

SZK

Áfa

3.

Fiz.h.

időszak eleje

Fiz.h.

SZK

időszak eleje

időszak vége

időszak eleje Áfa

időszak vége

SZK

5.

időszak eleje
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időszak végétől
számított 60. nap

Fiz.h.

SZK

4.

Áfa

időszak végétől
számított 60. nap

Fiz.h.

Áfa
időszak vége

időszak végétől
számított 60. nap
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időszak eleje

7.

Fiz.h.

SZK

6.

Fiz.h.

időszak eleje

időszak vége

Áfa

SZK

Áfa

időszak vége

időszak végétől
számított 60. nap

SZK

8.

időszak eleje

időszak vége

Fiz.h.

Áfa

SZK

9.

időszak eleje

időszak eleje
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időszak végétől
számított 60. nap
Fiz.h.

Áfa
időszak végétől
számított 60. nap

időszak vége

Fiz.h.

10.

időszak végétől
számított 60. nap

SZK

Áfa
időszak vége

időszak végétől
számított 60. nap
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